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A. Inleiding

Gedurende dit trimester (augustus-november) beb ik me bezig gebouden

met bet probleem rondom de Schaesbergerweg.

Wa"t is hier aan de hand?

De Schaesbergerweg is de verbindingsweg tussen de gemeenten Heerlen en

Landgraaf. Dit heeft tot gevolg dat deze weg zeer druk is, ca.

19.500 mtv./etm. (3.). Aangezien de Schaesbergerweg dwars door een

woonbuurt heengaat is het een hopeloze situatie voor de bewoners.

Een aantal mensen hebben daarom een actiegroep opgericht: Belangen

groep Leefgemeenschap Schaesbergerweg. Deze actiegroep heeft de hulp

van de Bouwkunde Winkel TUE ingeroepen, met de volgende vraag.
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B. Aanleiding

Gedurende dit project is de zaak rondom de Schaesbergerweg niet aIleen

op buurtniveau bekeken, maar ook regionaal bezien. Aangezien zal blij

ken dat de oorzaken van het probleem niet in de buurt te vinden zijn,

maar in een ander gebied van de gemeente Heerlen en ook in de gemeente

Landgraaf.

Als eerste wordt de hUidige verkeerssituatie besproken; welke rol de

Schaesbergerweg vervult in de hUidige verkeersstructtur.

De bestaande verkeersstructuur is een van "kern naar kern" lopend we

gennet waar ook de ontsluitingen van de diverse mijnterreinen nog dui

delijk zichtbaar zijn. Van een geordende verkeersstructuur is niet tot

nauwelijks sprake. De gemeente Heerlen wil hier verandering in aan

brengen. Zij wil dit doen door het aanleggen van een aantal tangenten

die de ontsluiting van de gemeente Heerlen moeten gaan vormen. Een

aantal van deze tangenten zijn al gerealiseerd, te weten Rood 14,

Rood 18 noord/zuid, Zwart 6 midden/west. Nog niet gerealiseerd zijn

Zwart 1, Zwart 6 zUid/oost, Zwart 5 en Rood 19. (Rood betekent stede

lijke hoofdverkeersweg en Zwart betekent rijks-provinciale en regionale

weg; zie structuurschets Heerlen 1983).

Met name de Zwart 5 is van groot belang voor de oplossing van het pro

bleem rondom de Schaesbergerweg. OP dit moment is er geen alternatieve

route beschikbaar tussen de gemeenten Heerlen en Landgraaf. De Zwart 5

zou een deel van de alternatieve route moeten gaan vormen. Deze weg is

dus van zeer groot belang voor de ontlasting van de Schaesbergerweg.

De Schaesbergerweg heeft namelijk, zoals al eerder vermeld is, de hoge

verkeersintensiteit van 19.500 mtv./etm .• Dit zou niet te hoog zijn

als aan deze weg niet de functie wonen zou zijn gesitueerd. Dit is

echter weI het geval!

Hierbij moet nog vermeld worden dat in het gebied Kissel/Voskuilenweg

waar de Schaesbergerweg deel van uit maakt, de functies wonen en wer

ken gesitueerd zijn. De functie werken ligt echter aan de minder drukke

wegen, terwijl de functie wonen aan de drukke Schaesbergerweg gesitu

eerd is (zie functiekaart).

Een oplossing voor dit probleem is dringend, want de bewoners van deze

weg leven in een hopeloze situatie!



HEERLfrJ

LfHJ06RAAF



l
~ «.. >"

.~ :~"0'YN"

14

wrbrd.ng SChollSt>er9flWld
-MoIm*p

:~.;.;..~....,:...;

"t

~~

WU~TStL&fINGSWEGEN

~...

'\.

.':;~;<'ft
:~.:i:.;i:;' ..••./

.,~

:i:•••

~"" .

•'ICo;....

.... ;...
',.:;.::',

· '. ~. ~:

...~ ~.~. , ... , , .

•... "'~' ~'.

~"""

!,,, ••il ,,~){,{.";...",~;

~~1:~ j,.$
'.; ;

,.If.'



-4-

c. Probleemstelling

Een oplossing voor het probleem rondom de Schaesbergerweg is dus

dringend nodig. De weg is namelijk absoluut niet geschikt om en aan te

wonen en een drukke verkeersweg te vormen. Het blijkt namelijk dat 70%

van het verkeer uit de gemeente Landgraaf als bestemming Heerlen heeft

en slechts 30% is doorgaand verkeeer. Dit betekent dus dat ca. 13.650

mtv. die van deze weg gebruik maken als bestemming Heerlen hebben (2.).

De Schaesbergerweg is niet aIleen druk, maar

- er is geen ruimte om te parkeren,

- mens en kunnen aIleen t.p.v. de vluchtheuvels oversteken,

- kinderen kunnen niet op straat spelen,

- grote geluidoverlast,

- grote milieuoverlast,

indien er een "ramp" zou gebeuren is er geen uitvalsweg

aanwezig,

huizen zijn veelal oud en voldoen bouwtechnisch gezien

niet aan de normen, wat nadelige effecten tot gevolg

heeft (denk maar aan het natrillen als er een vracht

auto voorbij komt).

Kortom de weg is niet geschikt om aan te wonen (zie dwarsdoorsnede).

Zoals ook al eerder is vermeld is er momenteel geen alternatieve route

beschikbaar, of men verplaatst hwet probleem.

De realisering van de Zwart 5 is dus zeer noodzakelijk. waarom

gebeurt dit dan niet?

Om antwoord te geven op deze vraag moet het beleid van de gemeente

Heerlen en ook van de gemeente Landgraaf besproken worden.
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D. Beleid van de gemeente Heerlen

De gemeente Heerlen heeft in 1983 een nieuwe verkeersstructuur ontworpen

een stelsel van verkeerstangenten op stadsgewestelijk niveau. Deze ver

keerstangenten moe ten zorgen voor een betere verbinding tussen de ge

meente Heerlen en de aangrenzende gemeenten Kerkrade, Landgraaf,

Brunssum en Hoensbroek.

Een deel van deze tangenten zijn, zoals eerder vermeld, al gerealiseerd.

Een aantal zijn ook nog niet gerealiseerd, waar ook de Zwart 5 van deel

uit maakt.

Zoals men kan zien wil de gemeente Heerlen eerst de Zwart 1 en Zwart 6

zuid/oost realiseren en dan pas de Zwart 5.

Hoewel de gemeente Heerlen er namelijk weI van overtu~gd is dat de men

sen aan de Schaesbergerweg in een onmogelijke situatie leven, kan toch

de vraag gesteld worden of de Schaesbergerweg weI voldoende prioriteit

heeft bij de gemeente Heerlen. De gemeente zegt namelijk dat ze geen

geld heeft, maar doet ze zich weI voldoende moeite om de Zwart 5 te

realiseren?

Men kan nu nog hopen dat de huizen aan de Schaesbergerweg binnekort

niet meer voldoen aan de eisen t.a.v. geluid- en milieuoverlast. Dan

moeten er op korte termijn maatregelen genomen worden, bijvoorbeeld

dubbele beglazing, betere isolatie, etc. voor de geluidoverlast.

Levert dit niet de gewenste verbetering op dan moet er toch geldelijke

steun komen om de Zwart 5 te realiseren.



-6-

Beleid van de gemeente Landgraaf

Behalve de gemeente Heerlen is ook de gemeente Landgraaf van groot

belang voor de oplossing van het probleem rondom de Schaesbergerweg.

De gemeente Landgraaf bestaat uit drie kleine gemeenten, te weten

Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over Worms, met ieder een eigen kern.

De gemeente Landgraaf wil nu een kern in plaats van drie kleine kernen,

met andere woorden zij wil een eigen identiteit creeren. Daarom is zij

ook begonnen met het creeren van een nieuwe verkeersstructuur, 8-vormig

met in het midden van de 8 het nieuwe centrum. Het doortrekkken van de

Pasteurstraat tot aan de Melcherstraat is hier het be~in van (de Pas

teurstraat vormt tevens de aansluiting aan de Zwart 5).

De gemeente Landgraaf, die een zelfstandige gemeente is geworden, wil

de eigen identiteit benadrukken door een eigen centrum te creeren. Dit

kan ten voordele spreken voor de realisering van de Zwart 5. Immers dan

komt er een alternatieve route en wordt de directe verbinding via de

Schaesbergerweg verbroken. Dit zou een langere reistijd tot gevolg

hebben naar het centrum van de gemeente Heerlen en de gemeente Land

graaf hoopt dan dat de mensen naar hun eigen kern gaan en niet meer

naar Heerlen.

Een bijkomend voordeel voor de gemeente Landgraaf is dat de alterna

tieve route (Zwart 5-Mijnspoorweg) een vermindering van de verkeers

intensiteit tot gevolg heeft op andere wegen (zie bijlage).

De Mijnspoorweg en daarmee samenhangend Zwart 5 heeft echter ook in

de gemeente Landgraaf niet de hoogste prioriteit. Zij wil eerst de

8-vormige verkeersstructuur gerealiseerd zien, dus:

a. Dormansbergweg: indien men nu op te veel verzet stuit, omdat men

dwars door een groen gebied gaat, dan gaat men over

naar,

b. Verbinding Hompertsweg/Zwar6: men is nu voor een groot deel afhan

kelijk van de gemeente Heerlen. Geeft zij haar toe

stemming niet dan,

c. Mijnspoorweg.

De kosten voor de Mijnspoorweg en de Pasteurstraat bedragen f 11.000.000
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Dit is ook voor de gemeente Landgraaf zeer veel geld, wat ze uit

eigen middelen niet kan opbrengen en waar ze geldelijke steun voor

nodig heeft.



I EFFECTm MIJNSPOORWEG - 3u -

D lenel- weqvaJcnau knoop- lnten- knelp. effect kne1- opmerk1n<jen
punt punt sHelt score lnten- punt
Dr. nUIII- nu1va- nuIva- sHeH score

lDers rlant r1ant

34 Scbaesbergerveg 254-494 2212 70 -600 68
83/86 Heerlenseweg 256-264 1715 58171 -500 56/63

52 Groene Boord leI. 493-503 2202 57 +200 57 in COIIIblnaUe Zwart 6
Zuld

66 Franclscusveq 542-543 1024 40 -300 33

55 Kerkraderveg I 562-620 1114 44 -600 26
79 Kerkraderweg II 618-619 1305 51 -100 45

84/85 Slreeperstraat 265-267 1901 70/68 -500 62/60
81 Hoofdstraat 623-624 769 50 -200 50
&0 Wende1strut 619-622 1174 42 -250 34

97 Heer1enersteenweq 579-606 2076 41 -100 41
9B Kaa1heldersteenweg 672-673 1554 41 -100 33
99 Kerkradersteenweq 671-672 1B21 41 -100 41
100 Wljngracbt 670-671 1364 27 -100 19

109 Denlgenbachveg 2BO-2Bl 1314 42 +200 53

EFFD:TDI VERLEN<J>E EINSTEINSTRAAT

lenel- weqvakDaaa knoop- inteo- lale1p. effect lcDel- opmerklnqen
punt punt slleit score inteo- punt
or. nua- Dulva- Dulva- alte1t score

Mrs rlant rlant

91 Paneg 263-265 128B 59 -200 59
92 Kaapstraat 262-272 1207 66 -200 63

EFFECTm COST-WEST-MIDDEN (1n comblnat1e Zwart 6 en Zwart 51

koel- weqvaknaam knoop- lnten- melp. effect tneIp- opHrklngen
punt Pilot site1t score lnten- punt
Dr. nUII- nulva- nulva- s1teit score

aers riant rlant

29 Pal_1gerboord 242-463 1435 42 -100 50
30 Schandelerboord 244-252 1133 49 -100 59

52 Groene Boord Kl 493-503 2202 57 -100 51

91 Paneg 263-265 1288 59 -150 59
92 Kupstraat 262-272 1207 66 -250 63
93/94 HOO<jstraat 272-273 816 62/51 -300 51/45
96 N'baqerhe1destr. 296-297 1098 50 -300 50

88 HOIIperuveq 248-258 590 37 -250 31 na verhoqlnq tqv Zvl
89 1Io1tweq 258-263 250 34 -350 34 na verhoqlng tqv Zvl

84/B5 Streeperstraat 265-261 1901 70/68 -200 70/68
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E. Alternatieven

De gemeente Heer1en is a1 sinds het begin van de jaren '80 bezig met

het zoeken naar een alternatieve route tussen de gemeenten Heerlen en

Landgraaf. Niet aIleen de gemeente Heerlen, ook de Belangengroep Leef

gemeenschap Schaesbergerweg heeft a1ternatieven ontwikkeld.

In het kort worden nu een aantal alternatieven besproken die in aan

merking zijn gekomen om de Schaesbergerweg te ontlasten (2.,3.,4.).

Zie ook bijIagen.

A1ternatief 1:

Dit is een voorstel van de Belangengroep Leefgemeenschap Schaesber

gerweg. Het voorstel houdt in: maak van de Schaesbergerweg een een

richtingsstraat en laat 50% van het verkeer gebruik maken van de

Heuvelweg-Limburgiastraat. Dit is een van de eerste alternatieven

geweest.

Voordelen: - Vermindering van de verkeersintensiteit van de Schaesber

gerweg met 50%

- Vermindering van het geluidnivaeu met 5 a 6 dB(A).

Nadelen

Kosten:

- Vermeerdering van de verkeersintensiteit

Heuvelweg met 3000%

Limburgiastaat 500%

- Vermeerdering van het geluidniveau van de Heuvelweg

en Limburgiastraat met 10 dB(A).

- De snelheid wordt a.g.v. het eenrichtingsverkeer hoger

en de attentie neemt af.

f 2.200.000,--

Alternatief 2:

Dit is een voorstel van de gemeente Heerlen en houdt in dat het ver

keer komend uit de gemeente Landgraaf wordt omgeleid via de Bredastraat

Albert Cuypstraat, Govert Flinckstraat, Meezenbroekerweg en Schandeler

board.

Voordelen: - Vermindering van de verkeersintensiteit van de Schaesber

gerweg met 50%

- Vermindering van het geluidniveau met 5 a 6 dB(A).



Nadelen:

Kosten:
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- Vermeerdering van de verkeersintensiteit van de Breda

straat en Albert Cuypstraat met 500%.

- Vermeerdering van het geluidniveau van

Bredastraat met 9 dB(A)

Albert Cuypstraat met 20 dB(A)

Meezenbroekerweg met 5 dB(A)

- Aan de Meezenbroekerweg liggen een aantal geluidgevoe

lige objecten, zoals scholen.

- Eenrichtingsverkeer verhoogt de snelheid en verlaagt de

attentie.

f 4.100.000,--

Alternatief 3:

Dit is weer een gemeentelijk plan. Men wil nu gebruik maken van het

oude Mijnspoor en deze dan laten uitkomen op Zwart 5.

Voordelen: - Vermindering van de verkeersintensiteit van de Schaesber

gerweg met 57%

- Vermindering van het geluidniveau met 4 a 5 dB(A).

- Het verkeer op de nieuwe riute veroorzaakt zeer weinig

geluidoverlast.

Geen onteigeningsprocedures, want het is gemeentelijk

bezit.

Nadelen:

Kosten:

- De Belangengroep denkt dat de Schaesbergerweg niet

wordt ontlast.

Er wordt nu geen onderscheid gemaakt in doorgaand en be

stemmingsverkeer.

- De secundaire (verkeersbelemmerende) maatregelen hebben

een averechtse uitwerking.

Deze oplossing is politiek gezien te veel afhankelijk van

de gemeente Landgraaf.

- De geluidbelasting van de aanliggende panden stijgt.

f 11.450.000,--

Alternatief 4:

Dit alternatief is een alternatief op het gemeentelijk plan (alterna

tief 3) ingediend door de. Belangengroep Leefgemeenschap Schaesbergerweg.



Nadelen:
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Ook nu maakt men gebruik van het oude Mijnspoor, doch men blijft langs

de bestaande spoorlijn.

Voordelen: - Verkeer wordt wel gesorteerd in doorgaand en bestemmings

verkeer.

Het tracee is korter dan dat van alternatief 3.

- De vrachtauto's komen nu niet meer door de woonbebouwing.

- De Voskuilenweg heeft minder last van het verkeerslawaai.

- Het plangebied wordt minder versnipperd.

- De Zwart 5 en het spoorwegviaduct kan eerder worden uit-

gevoerd, wat besparing op lange termijn tot gevolg heeft.

- Geen onteigeningsprocedures, want ook nu is het gemeente

lijk bezit.

Politiek gezien minder afhankelijk van de gemeente Land

graaf.

- Zeer hoge kosten.

- Realisatie pas mogelijk als (een deel van) de Zwart 5

is uitgevoerd.

Kosten: f 20.000.000,--

Alternatief 5:

Dit is weer een voorstel van de gemeente Heerlen en houdt in dat de

woningen aan de Schaesbergerweg worden onteigend en dat de weg een

andere bestemming krijgt; in plaats van wonen werken.

Voordelen: - Geen problemen om het verkeer om te leiden; men kan de

bestaande route handhaven.

Nadelen:

Kosten:

- Onteigeningsprocedures, die zeer lang kunnen duren.

- Zeer hoge kosten.

> f20.000.000,--

De gemeente heeft uiteindelijk gekozen voor een alternatief dat een

variant is op alternatief 4:

gebruik maken van het Mijnspoor, doch langs de bestaande spoorweg

blijven.

De voordelen van dit alternatief zijn:

a. De wegaanleg kan gefaseerd worden uitgevoerd.

b. Er is een betere ontsluiting van het bedrijfsterrein de Kissel
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mogelijk

c. De "Vossekuil" wordt minder geisoleerd en er is meer ruimte om

eventueel bij de verbetering van het woon- en leefmilieu.

d. Doordat nu gebruik gemaakt wordt van een deel van de geprojec

teerde Zwart 5 zijn de kosten op lange termijn lager.

Volgens gemaakte berekeningen hoeft er geen extra aansluiting gemaakt

te worden tussen Mijnspoorweg/Groene Boord en ook de verbinding

Groene Boord/routonde kan de nieuwe verkeersstroom aan (zie kaart

gemeente Landgraaf).

Dit alternatief heeft echter ook een aantal nadelen:

a. Men moet rekening houden met sluiproutes, omdat men weI een verbin-

ding tussen Schaesbergerveld en Molenberg tot stand wil houden.

b. Men krijgt nu drie T-kruisingen op een kort stuk van de Zwart 5.

c. Men moet het terrein egaliseren, wat hoge kosten met zich meebrengt.

d. De uitvoering van dit alternatief is afhankelijk van het geld om

de Zwart 5 te realiseren.
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F. Conclusie

De realisering van het Mijnspoor is dus afhankelijk van een tweetal

zaken, te weten de realisering van de Zwart 5 en het beleid van de

gemeente Landgraaf.

Het willen creeren van een eigen identiteit van de gemeente Landgraaf

kan de realisering van het Mijnspoor en dus de Zwart 5 in een versnel

ling brengen.

Dit betekent echter ook dat de bewoners van de Schaesbergerweg zelf

zeer weinig kunnen doen. Zij zijn afhankelijk van het beleid van de

gemeente Landgraaf en hiermee samenhangend de realisering van de Zwart

5. Om het probleem op te lossen is het nodig om nog te vermelden dat

de Zwart 5 in de eerste ins tan tie niet in zijn geheel behoeft te worden

aangelegd, een dee I is voldoende. Dit is een goedkopere oplossing,ook

op langere termijn gezien. Ook in dit geval is er veel geld nodig wat

door de gemeenten niet kan worden opgebracht. De bewoners moe ten zich

dus goed realiseren dat er op korte termijn geen ingrijpende verande

ringen komen.

Alles hangt af van de aanleg van de Zwart 5 of een gedeelte daarvan.

Een tussenoplossing is bijvoorbeeld dubbele beglazing, snelheidsbeper

king, afstemming van de verkeerslichten, etc ..

Het verdient de overweging dat de Belangengroep Leefgemeenschap

Schaesbergerweg het liefst in samenwerking met de gemeente Heerlen en

Landgraaf een beroep doen op de provincie om de aanleg van de Zwart 5

op korte termijn te realiseren.
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